
ਿਜਚਰੁ ਧਰੇ ਨ ਪ�ਭੁ ਅਵਤਾਰਾ

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦੀ 17ਵ� ਪਉੜੀ ਿਵਚ
ਜਗੁ ਦੇ ਪਲਟਣ ਦੇ ਲਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਈ
ਵੀਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਰਥ : ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਥੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਿਕ
ਜਦ� ਜਗੁ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਗ ਿਵਚ ਕੀ
ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ !! ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪਉੜੀ ਿਵਚ ਇਸੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਰ
ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:

- - ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਿਵਚ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਪ�ਬਲ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਦਾ
ਪਸਾਰਾ ਫ਼ੈਲ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਅਰਥ : ਇਕ ਵਰਣ � ਦੂਜਾ ਵਰਣ, ਭਾਵ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ,
ਜਾਿਤ, ਨਸਲ ਆਿਦ ਨਹ� ਭਾ�ਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ
ਟਕਰਾ ਟਕਰਾ ਕੇ ਚੰਿਗਆੜੇ ਪਦੈਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਬਾਸਂਾਂ ਦੇ ਜਗੰਲ ਿਵਚ,
ਬਾਸਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਹੁੰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

- - ਧਰਮ ਗ�ੰਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਿਨੰਿਦਆ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਿਗਆਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਧਰਮ ਗ�ੰਥਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਿਦਤੇ, ਸਚ ਦੇ
ਿਗਆਨ � ਨਹ� ਸਮਝਦੀ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਛਾ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਵਰਣ, ਰੰਗ � ਛੋਟਾ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ
ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਗ�ੰਥਾਂ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਵੰਡੇ



ਹੋਏਹਨ। ਜਦ ਿਕ ਨਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਗ�ੰਥ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਿਕਸੇ ਿਫ਼ਰਕੇ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁਖਤਾ ਦੇ ਸਾਝਂੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ�ੰਥ ਅਤੇ
ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਧਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ।

ਅਰਥ : ਧਰਮ ਗ�ੰਥ ਅਸਲ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਹੱਟੀ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਥ� ਧਰਮ, ਿਗਆਨ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਆਿਦ ਦਾ ਸੌਦਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ,
ਿਜਸ ਨਾਲ ਜੜੁ ਕੇ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤ� ਤਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਦ
ਦਾ ਭਾਵ, ਿਸਰਫ਼ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹ�, ਬਲਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਗ�ੰਥ, ਿਜਥ�
ਵੀ ਰੱਬੀ ਿਗਆਨ ਿਮਲਦਾ ਹੋਵੇ।

- - ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਇਨ�ਾਂ
ਧਰਮ ਗ�ੰਥਾਂ ਿਵਚਲੇ ਰਬ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗ � ਤਦ ਤਕ ਕੋਈ
ਨਹ� ਬੁਝ ਸਕਦਾ, ਜਦ� ਤਕ ਰੱਬ ਆਪ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ, ਭਾਵ ਿਕਸੇ
ਮਹਾਤਮਾ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਰਖ ਕੇ ਜਨਮ ਨਹ� ਲ�ਦਾ। ਪਨੰਾ ੧੪੦੯ ਤੇ
�ਰਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਵਕਤ ਜਗਤ ਦੇ ਘੱੁਪ ਹਨੇਰੇ ਿਵਚ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਸਾਿਹਬ ਤ� ਬਾਅਦ) ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ � ਤਾਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ,
ਮਹਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ�ਭੂ ਨੇ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਖ਼ੁਦ
ਅਵਤਾਰ ਧਾਿਰਆ - 'ਜਗ ਅਉਰ ਨ ਯਾਿਹ ਮਹਾਤਮ ਮੈ ਅਵਤਾਰੁ ਉਜਾਗਰੁ
ਆਿਨ ਕੀਅਉ।।'
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ � ਧਰਮ ਦਾ ਥੰਮ
ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਧੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਸੰਸਾਰ � ਕੋਈ ਥੰਮ ਨਹ�
ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਿਦਸਦਾ ਨਹ� - 'ਥੰਮੇ ਕੋਇ ਨ ਸਾਧੁ ਿਬਨੁ ਸਾਧੁ
ਨ ਿਦਸੈ ਜਿਗ ਿਵਿਚ ਕੋਆ।।' (ਇਹ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਹਨ।)
ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾ,ਂ ਦਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ � ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ
ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ !! ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਵਚ ਰਖ



ਿਦੰਦਾ ਹੈ - 'ਸਿਤਗੁਰ ਿਵਿਚ ਆਪੁ ਰਿਖਓਨੁ...' ਧਰਮ ਗ�ੰਥ ਤਾਂ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਨ ਵੀ ਉਚੇ ਦਰਜੇ
ਦੇ, ਅਤੇ ਿਲਖੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਪਰ
ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ ਤ� ਿਬਨਾ,ਂ ਿਕਸੇ � ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੀ
ਸੋਝੀ, ਨਹ� ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਮਾ,ਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁਕੇ
ਸਨ, ਭਾਵ, ਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ (ਮਹਾਤਮਾ) ਦੀ ਅਣਹ�ਦ ਿਵਚ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਧੰ ਨਹ� ਸਨ ਰੁਸ਼ਿਨਆ ਸਕਦੇ। ਿਫ਼ਰ ਗੁਰ-ਜਿੋਤ, ਸੂਰਜ ਬਣ
ਕੇ ਉਦੈ ਹੋਈ। ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮ�, ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ
ਮੁਤਾਿਬਕ, ਨਵੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਉਹ ਿਗਆਨ ਸਾਡੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜੋ
ਅਜ ਿਫ਼ਰ ਜਨ-ਸਧਾਰਣ ਤ� ਦੂਰ ਹੋ ਚੁਿਕਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ, ਭਾਵ,
ਅਜ, ਜਨ ਸਾਧਾਰਣ ਦੀ ਸਮਝ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਅਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ,
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਟੀਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਝ ਉਸ � ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ �
ਨਹ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ੯੩੫ ਪਨੇੰ ਤੇ, ਵਾਕ ਹੈ -
'ਬਾਣੀ ਿਬਰਲਉ ਬੀਚਾਰਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਇ।।'
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੱਬੀ ਿਵਧਾਨ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ,ਂ ਇਞੰ, ਧਰਮ ਤ� ਟਟੁ
ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ, ਮਨੁਖੀ ਜਾਮਾ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�ਾ,ਂ ਹਰ ਜਗੁ
ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੀੜ�ੀ ਚਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ�, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਪਨੰਾ ੭੯ ਤੇ, �ਰਮਾਣ ਹੈ - 'ਹਿਰ ਜਗੁਹ ਜਗੁੋ ਜਗੁ ਜਗੁਹ
ਜਗੁੋ ਸਦ ਪੀੜੀ ਗੁਰੂ ਚਲੰਦੀ।।'
ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਵਾਰ ਦੀ ੪੮ਵ� ਪਉੜੀ ਿਵਚ ਵੀ ਿਲਖਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਗੁਰੂ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆ�ਦਾ ਹੈ -
'ਜਿੁਗ ਜਿੁਗ ਸਿਤਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ।' ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ, ਹਰ ਜਗੁ
ਿਵਚ, ਹਰ ਸਮ� ਿਵਚ ਗੁਰ-ਜਿੋਤ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ � ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ। ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰਥ ਸਿਹਬ ਦੇ ਪਨੰਾ ੧੩੯੦ ਤੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ �ਰਮਾਣ ਹੈ ਿਕ
ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਭਾਵ, ਗੁਰ-ਜਿੋਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਿਦ
ਪਰੁਖ ਦਾ �ਰਮਾਣ ਹੈ - 'ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜੁ ਅਿਬਚਲੁ ਅਟਲੁ ਆਿਦ ਪਰੁਿਖ
ਫੁਰਮਾਇਓ।।'
ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਿਵਚ ਵੀ 'ਯਦਾ ਯਦਾ ਿਹ ਧਰਮਸਯ ਗਲਾਿਨਰਭਵਿਤ



ਭਾਰਤ....' ਕਰਕੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਜਦ� ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਗੁਰ-ਜਿੋਤ ਦਾ ਉਦੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਰਥ : ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਿਜਸ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਪਰ,
ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ ਹੀ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੋਤ ਸਰੂਪੀ ਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਿਸਰਫ਼, ਉਚਾ ਸੁਚਾ ਮਨੁਖ ਮਾਤਰ ਹੀ
ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਸਗ�, ਅਕਾਲ ਪਰੁਖ ਦਾ ਿਦ�ਸ਼ਟਮਾਨ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ
ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਪਰੁਾਤਨ ਸਿਮਆਂ ਦੇ ਜਿੋਤ ਸਰੂਪੀ
ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਨਾਰਾਇਣ ਆਿਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ
ਹਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ � ਪਾਰਬ�ਹਮ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਿਜਵ�, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਲਈ ਤਾਂ ਪਚੰਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਪਨੰਾ ੬੧੨ ਤੇ,
ਆਪ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ � ਿਜਸ ਨੇ ਸੁਣ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਦੀ ਿਕਹੜੀ ਗਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਤਰ
ਗਏ - 'ਮੈ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਿਟ ਪਰਾਧੀ ਤਿਰਆ ਰੇ।। ਗੁਰੁ
ਨਾਨਕੁ ਿਜਨ ਸੁਿਣਆ ਪਿੇਖਆ ਸੇ ਿਫਿਰ ਗਰਭਾਿਸ ਨ ਪਿਰਆ ਰੇ।।' ਅਤੇ
ਉਨ�ਾਂ � ਕਰੋੜਾਂ ਬ�ਿਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਠਾਕੁਰ, ਮਾਲਕ ਦਿਸਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ
ਦਾ ਦਾਤਾ ਮੰਿਨਆਂ ਹੈ - 'ਕੋਿਟ ਬ�ਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ
ਦਾਤਾ ਰੇ।।'
ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ �ਰਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਿਹਬ ਆਪ ਹੀ
ਨਾਰਾਇਣ, ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ, Sovereignty, ਰੱਚ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਆਏ।
ਿਨਰੰਕਾਰ ਹੀ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪਨੰ ਹੋ ਕੇ, ਜਗੱ ਦਾ ਚਾਰਜ
ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵ, ਪ�ਭੂਸੱਤਾ ਧਾਰਣ ਕਰ ਕੇ, Sovereign ਹੋ ਕੇ, ਜਗੱ-ਮੰਡਲ
ਿਵਚ ਆਏ। ਗੁਰ-ਜਿੋਤ ਇਞੰ ਹੀ ਆ�ਦੀ ਹੈ - 'ਆਿਪ ਨਰਾਇਣੁ ਕਲਾ ਧਾਿਰ
ਜਗ ਮਿਹ ਪਰਵਿਰਯਉ।। ਿਨਰੰਕਾਿਰ ਆਕਾਰੁ ਜਿੋਤ ਜਗ ਮੰਡਿਲ
ਕਿਰਯਉ।।', ਪਨੰਾ ੧੩੯੫. ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਿਹਬ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ,



ਪਨੰਾ ੯੬੮ ਤੇ, �ਰਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਿਸਖੀ, ਸੰਗਿਤ ਨੇ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਿਹਬ
� ਪਾਰਬ�ਹਮ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ - 'ਧਨੁੰ ਧਨੁੰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੁ..
ਿਸਖੀ ਅਤੈ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰਬ�ਹਮੁ ਕਿਰ ਨਮਸਕਾਿਰਆ।।'
ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ �ਰਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਅਕਾਲ
ਪਰੁਖ ਅਤੇ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹ�, ਉਹ ਪ�ਤੱਖ
ਹਰੀ ਹੀ ਹਨ - 'ਭਿਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛੁ ਭੇਦੁ ਨਹੀ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨੁੁ ਪਰਤਖ
ਹਿਰ।।', ਪਨੰਾ ੧੪੦੯. ਅਤੇ 'ਤਤੁ ਬੀਚਾਰ ਯਹੈ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ
ਅਵਤਾਰੁ ਬਨਾਯਉ।। ਜਪਉ ਿਜ� ਅਰਜਨੁ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਿਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜਿੋਨ
ਗਰਭ ਨ ਆਯਉ।।', ਪਨੰਾ ੧੪੦੯, ਭਾਵ, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਜਗੱ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਣ ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਧਾਿਰਆ। ਜੋ ਵੀ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਜਾਪ
ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤ� ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ, ਿਪਛਲੇ ਜਗੁਾਂ ਦੇ ਗੁਰ-ਜਿੋਤ ਸਰੂਪੀ
ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ �ਲ ਭ�ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਵ�, ਸ�ੀ ਰਾਮ
ਚੰਦਰ ਜੀ ਲਈ ਬਚਨ ਆਏ ਹਨ ਿਕ ਰਘੂ ਦੀ ਕੁਲ ਿਵਚ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ
ਘਰ ਸੋਹਣ,ੇ ਸ਼�ਮੋਣੀ ਪਰੁਖ ਆਏ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ, ਿਰਖੀ ਮੁਨੀ ਵੀ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ - 'ਰਘੁਬੰਿਸ ਿਤਲਕੁ ਸੁੰਦਰੁ ਦਸਰਥ ਘਿਰ ਮੁਿਨ
ਬੰਛਿਹ ਜਾ ਕੀ ਸਰਣੰ ।।' ਸ�ੀ ਿ�ਸ਼ਨ ਜੀ ਲਈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ
ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁਲ, ਇ� ਿਬਖੇਰੇ ਹਨ - 'ਧਿਨ ਧਿਨ ਤੂ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ।। ਿਜਹ
ਿਗ�ਹ ਰਮਈਆ ਕਵਲਾਪਤੀ।। ਧਿੰਨ ਧਿੰਨ ਬਨ ਖੰਡ ਿਬੰਦਰਾਬਨਾ।। ਜਹ
ਖੇਲੈ ਸ�ੀ ਨਾਰਾਇਨਾ।। ਬੇਨੁ ਬਜਾਵੈ ਗੋਧਨੁ ਚਰੈ।। ਨਾਮੇ ਕਾ ਸੁਆਮੀ
ਆਨਦ ਕਰੈ।।'
ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਪ�ਗਟ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰ-ਜਿੋਤ ਦੀ ਮਿਹਮਾ, ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਇਞੰ ਵੀ ਗਾਈ
ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ�ੰਥ, ਸੋਧ ਸੋਧ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ, ਿਕ ਪਾਰਬ�ਹਮ
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ - 'ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਿਸੰਮ�ਿਤ ਬੇਦ।।
ਪਾਰਬ�ਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ।।' ਇਹ ਜਿੋਤ ਿਨਰੰਤਰ, ਹਰ ਜਗੁ ਿਵਚ ਪ�ਗਟ
ਹੁੰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਿਬਆਨ ਕਰਣ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ
ਹੀ, ਆਿਦ, ਜਗੁਾਿਦ ਤ� ਪਰੂਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ - 'ਗੁਰ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਿਕਆ ਕਹਾ
ਗੁਰੁ ਿਬਬੇਕ ਸਤ ਸਰੁ।। ਓਹੁ ਆਿਦ ਜਗੁਾਦੀ ਜਗੁਹ ਜਗੁੁ ਪਰੂਾ
ਪਰਮੇਸਰੁ।।'



ਪਾਰਬ�ਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਗੁਰ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, status, ਇਕ ਗੂੜ� ਰਹੱਸ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਜੀਵ ਪਰੂਾ
ਪਰੂਾ ਇਨੰ ਿਬੰਨ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹ� ਸਕਦਾ, ਿਸਰਫ਼, ਿਕਸੇ ਹੱਦ ਤਕ, ਮਹਾਤਮਾ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਿਗਆਨ ਅਖਰਾਂ ਿਵਚ
ਪਰੂਾ ਪਰੂਾ ਨਹ� ਉਤਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਿਸਰਫ਼ ਿਬੰਬਾਂ ਰਾਹ� ਇਸ਼ਾਰੇ ਿਦਤੇ
ਜਾਦੇਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਿਬੰਬਾਂ ਰਾਹ� ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰੂਾ ਭੇਦ ਨਹ�
ਖੁਲਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੀ ਦੇ ਜਾਦੇਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਮਨੁਖ ਲਈ
ਸਮਝਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਦੇਂ ਹਨ - 'ਹੋਿਨ ਨਜੀਿਕ ਖੁਦਾਇ ਦੈ ਭੇਤੁ ਨ ਿਕਸੈ
ਦੇਿਨ।।' 'ਗਾਥਾ ਗੂੜ ਅਪਾਰੰ ਸਮਝਣੰ ਿਬਰਲਾ ਜਨਹ।।'
ਵਾਹਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਜਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤ� ਰਿਹਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿਸਰਫ਼, ਉਹ
ਵੇਖਣ � ਹੀ, ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪ�ਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਾਹਗੁਰੂ ਦੇ
ਪੜਦੇ ਿਪਛੇ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਰਹੱਸ ਹੀ ਹੈ - 'ਜਨਮ ਮਰਣ
ਦੁਹਹੂ ਮਿਹ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ।। ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇ ਭਗਤੀ
ਲਾਇਿਨ ਹਿਰ ਿਸਉ ਲੈਿਨ ਿਮਲਾਏ।।' ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਪਾਰਬ�ਹਮ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ - '... ਿਜਸ ਕੇ ਸੇ ਿਤਿਨ ਜਾਤੇ।।', ਪਨੰਾ ੭੪੯.
ਜਦ� ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸ� ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ
ਕਈ ਵੇਰ, ਸਾਡੇ ਵਲ�, ਪਰਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੇ ਜਾਦੇਂ, ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਸਾ� ਨਹ� ਭਾ�ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਗੁ-ਗਰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਲੱਛਣ
ਹੈ। ਇਸ ਬੁਿਰਆਈ ਦੀ ਭ�ਟ, ਮਨੁਖਤਾ ਚੜ�ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ
ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾਈਆਂ ਜਾਦਂੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲ, ਿਸਖਾਂ ਦਾ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੇਰ, ਵਖ ਵਖ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲ� ਕਤਲੇਆਮ, ਆਿਦ।

- - ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ �ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਅਿਜਹਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਚਾ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਵ ਦੌਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ
ਜਗਤ ਉਸ ਦੌਲਤ ਤੇ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

- - ਅਿਜਹਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਚੜ�ਣ ਨਾਲ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦਾ
ਹਨੇਰਾ ਿਮਟ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਿਜਵ�, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੀ, ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ੨੭ਵ� ਪਉੜੀ ਿਵਚ
�ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਵ� ਚੜ�ੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ � ਕੋਈ ਿਕਸੇ



ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਛੁਪਾ ਨਹ� ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਰੱਬੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਵੀ
ਛੁਪਾਇਆਂ ਨਹ� ਛੁਪਦੀ - 'ਛਪੇ ਨਾਹੀ ਛਪਾਇਆ ਚਿੜਆ ਸੂਰਜੁ ਜਗੁ
ਰੁਸਨਾਈ।।'
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਿਵਚ ਵੀ ਜਦ� ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਪਰਗਟੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਵੀ ਪ�ਗਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਛੁਪਾ ਨਹ� ਸਕੇਗਾ।
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